
Spontanidrott
– en grogrund för framtiden!

IFK NORRKÖPING
Barn- och ungdomsverksamheten
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IFK NORRKÖPING

IDROTTEN, INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET

Det är känt att barn- och ungdomsidrott främjar en 
sund individuell fysisk, psykisk, social och kulturell ut-
veckling.

Det är också känt att en bra barn- och ungdomsidrott 
bidrar till ett samhälle med

IFK NORRKÖPINGS BARN- OCH
UNGDOMSVERKSAMHET

IFK Norrköpings vision för barn- och ungdomsverk-
samheten ligger i linje med tankegångarna om 
kraftfulla satsningar på idrottsanläggningar anpas-
sade för barn och ungdomar.

IFK vill därför bidra till en positiv och livfull idrotts- 
utveckling i Norrköping med omnejd för att skapa 
ett brett idrotts- och fotbollsintresse.

Ett brinnande intresse för idrott och fotboll samt 
möjligheter till träning och aktiviteter är nyckel- 
orden i sammanhanget. Detta ger en grogrund 
för framtiden, oavsett om det leder till intresserade 
spelare, ledare, domare, sponsorer eller publik.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN 

• demokrati
• jämställdhet
• respekt
• ideellt engagemang
• god hälsa
• mindre kriminalitet

Det är därför motiverat att satsa kraftfullt på att skapa 
möjligheter för barn och ungdomar att ägna sig åt 
rörelseaktiviteter. Ett led i detta är att bygga attraktiva 
anläggningar för spontanidrott anpassade för barn 
och ungdomar.

Sätt Norrköping i rörelse
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INRIKTNING

• IFK vill i en öppen dialog med företrädare för 
Norrköpings kommun, fastighetsbolag och and-
ra berörda, stimulera utbyggnaden av attrakti-
va idrottsanläggningar för barn och ungdomar 
i kommunens närområden – med andra ord 
ersätta grusplaner eller andra ytor med konst-
gräs

• IFK menar att om en sådan anläggning kan 
bidra till en bättre folkhälsa, så är anläggningen 
betald på lite sikt

• IFK menar också att om en sådan anläggning 
kan rädda en enda tonåring från att hamna i 
ett kriminellt gäng, så är anläggningen betald 
på lite sikt

• IFK hävdar att sådana anläggningar underlät-
tar för idrottsintresserade barn och ungdomar 
att träna spontant och utveckla ett sunt idrotts- 
intresse 

• IFK hävdar slutligen att en kraftfull satsning på 
sådana anläggningar, genom finansiellt stöd 
och ideella arbetsinsatser, kan leda till en positiv 
och livfull idrottsutveckling för barn och ungdo-
mar i Norrköping med omnejd

Bättre ett gäng på plan än ett gäng på stan
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YTOR – FRITID

KLOCKARETORPET

INNERSTADEN

SYDVALLEN

MARIELUND

Lockande anläggningar för barn och ungdomar
finns idag i Innerstaden, Hageby,

Klockaretorpet och Marielund
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YTOR – SKOLOR

IFK vill bidra till en positiv och livfull idrottsutveckling. 
Möjlighet till rörelseaktivitet är nyckeln

OSKARSSKOLAN

EKTORPSRINGEN

TAMBURINEN

HAGASKOLAN
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YTOR – FASTIGHETSBOLAG

EKTORP

HAGEBY

Vad kan fastighetsbolag och andra markägare
i Norrköping med omnejd bidra med för att ordna
attraktiva idrottsplatser för barn och ungdomar?
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